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Pendanaan baru untuk organisasi yang 
dipimpin oleh penyintas yang bekerja untuk 
mengatasi masalah perbudakan modern.

Freedom Fund adalah pemimpin dalam gerakan global untuk 
mengakhiri perbudakan modern.

Survivor Leadership Fund kami yang baru memberikan dana hibah 
kepada organisasi-organisasi yang dipimpin oleh para penyintas 
dengan pengalaman eksploitasi langsung (termasuk perdagangan 
manusia, kerja paksa, buruh terikat, pekerja anak atau pernikahan 
paksa).

Tentang pendanaan
Organisasi dengan penyintas perbudakan modern dalam posisi sebagai 
pemimpin utama sangat sedikit dan bahkan jarang. Organisasi-organisasi 
yang ada seringkali kesulitan untuk mengakses pendanaan inti yang 
memungkinkan mereka menjadi organisasi yang berkelanjutan dan 
memberikan dampak.
Survivor Leadership Fund bertujuan untuk mengangkat dan mendukung 
organisasi yang dipimpin oleh penyintas dengan memberikan pendanaan 
tak terbatas. Organisasi dapat menggunakan dana hibah Survivor 
Leadership mereka; walaupun demikian mereka memikirkan yang terbaik, 
untuk membangun kapasitas mereka dan meningkatkan dampak mereka.

Mengapa kami menyediakan pendanaan ini
Freedom Fund percaya bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk 
mendukung kepemimpinan individu-individu yang telah mengalami 
eksploitasi dan penindasan.
Kami menyadari bahwa inisiatif yang dipimpin oleh mereka yang memiliki 
pengalaman hidup memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan 
para korban dan penyintas eksploitasi. Organisasi yang dipimpin oleh para 
penyintas juga ditempatkan secara ideal untuk memberikan keahlian dan 
kepemimpinan dalam menangani sistem dan praktik yang memungkinkan 
perbudakan modern terus ada.
Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan oleh 
penyintas melalui Survivor Leadership Fund. Kami berharap dana tersebut 



akan menjadi katalisator untuk menciptakan ruang dan berbagi kekuatan 
bagi organisasi-organisasi yang dipimpin oleh para penyintas dalam 
gerakan global untuk mengakhiri perbudakan modern.

Siapa yang bisa mendaftar?
Dalam periode pendanaan ini, organisasi yang dipimpin oleh penyintas 
yang berlokasi di Thailand, Indonesia atau Malaysia dipersilakan untuk 
mendaftar. Organisasi harus terdaftar di setidaknya salah satu negara ini. 
Organisasi yang memiliki satu atau lebih orang dalam posisi kepemimpinan 
yang memiliki pengalaman eksploitasi memenuhi syarat untuk melamar. 
Posisi kepemimpinan dapat mencakup direktur, wakil direktur, manajemen 
senior dan kepala departemen. Organisasi yang menangani masalah 
perbudakan modern (termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, 
buruh terikat, pekerja anak, dan pernikahan paksa) diprioritaskan untuk 
mendapatkan pendanaan.

Cara pendaftaran
Siapa pun dalam organisasi dapat mengisi dan mengirimkan aplikasi 
pendaftaran– tidak harus penyintas.
Proses aplikasi bertujuan untuk menjadi terbuka dan inklusif sebisa mungkin. 
Anda dapat menggunakan formulir online atau mengirimkan aplikasi melalui 
salinan cetak atau melalui email. Formulir aplikasi mencakup pertanyaan 
dasar dan faktual tentang organisasi Anda. Formulir juga meminta perincian 
singkat tentang bagaimana Anda dapat menggunakan dana hibah tersebut. 
Pelamar yang memenuhi kriteria hibah akan diundang untuk berdiskusi 
tentang pekerjaan mereka dengan staf panel dari Freedom Fund.
Batas waktu untuk melamar adalah 24/10/2022

Cara kerja pendanaan
Danah hibah yang akan diberikan adalah senilai $ 20.000. Dana tersebut 
dimaksudkan untuk membantu organisasi secara keseluruhan dan dapat 
digunakan di mana pun organisasi memutuskan mengenai penggunaan 
pendanaan. Hal ini bisa berupa biaya operasional, program kerja, sewa 
kantor, pembelian alat komunikasi, dll. 
Kami memercayai Anda sebagai organisasi untuk menggunakan pendanaan 
untuk apapun yang Anda butuhkan. Kami tidak akan meminta Anda untuk 
menetapkan hasil atau tujuan sebelum menerima hibah atau menyerahkan 
laporan secara resmi. Kami meminta agar setelah enam bulan, Anda 
memberi tahu kami penggunaan dana tersebut dan bagaimana pendanaan 
membantu misi organisasi Anda.

Daftar sekarang
Untuk informasi lebih lanjut tentang Survivor Leadership Fund dan perincian 
lebih lanjut tentang cara pendaftaran – termasuk panduan aplikasi dan 
tautan formulir aplikasi online – kunjungi situs web Freedom Fund:
freedomfund.org/programs/community-building/survivor-leadership-fund/
Jika Anda tidak dapat mengakses situs web atau ingin mengirimkan aplikasi 
melalui email atau pos, silakan hubungi:
Antonia Musunga 
Program Manager – Movement Building  
SLF@freedomfund.org

The Freedom Fund (US)   
315 Flatbush Avenue  
#406 
Brooklyn, NY 11217 
+1 929 224 2448

The Freedom Fund (UK) 
Lighterman House 
30 Wharfdale Road 
London, N1 9RY 
+44 203 777 2200

Freedom Fund adalah badan amal publik 
Amerika Serikat 501(c)(3) (nomor EIN 30-
0805768). Freedom Fund UK adalah perusahaan 
yang dibatasi oleh jaminan yang terdaftar 
di Inggris dan Wales (nomor perusahaan 
08926428) dan badan amal terdaftar di Inggris 
(nomor pendaftaran 1158838). 
Juni 2022

Foto: Workshop participant, 2020. Individu dalam gambar tidak secara khusus mewakili para penyintas dan/atau kegiatan 
organisasi yang dipimpin oleh para penyintas. Foto dimodifikasi dari foto asli. (© Matt Porteous/Freedom Fund)


